MĚSTO PODIVÍN
Usnesení ze schůze rady města č. 31/2020 ze dne 09.01. 2020
Přítomni :

viz presenční listina

Ověřovatel: Ing. Martin Důbrava
Program :

31.1. Kontrola úkolů
31.2. Ocenění pro sportovce v rámci galavečeru okresního fotbalového svazu
31.3. Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Podivín č.j. MUP-0054/2020
31.4. Ceník služeb Města Podivína
31.5. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 ze dne 29.10.
2019
31.6. Střežení objektu budovy radnice
31.7. Smlouva o dílo s firmou Zahradnické služby Jaroslav Švec ve věci
provádění zimní údržby chodníků a místních komunikací ve městě Podivíně
31.8. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– souhlas s umístěním distribučního zařízení č.j. MUP-2756/2019
31.9. Smlouva o dílo se společností F&K&B, a.s. na vypracování projektové
dokumentace stavby: Základní škola Podivín, č. parc. 780 v k.ú. Podivín výměna
okenních výplní otvorů dvorních průčelí, dokumentace udržovacích prací nem.
kulturní památky
31.10. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu v Domě zvláštního určení
31.11. Termíny a místo pro konání svatebních obřadů
31.12. Žádosti
31.13. Závěr

31.1. Kontrola úkolů
Splněno dle usnesení : 30.2. – 30.8..
Úkol trvá : 17.19.3., 37.15., 75.20.1., 79.24., 79.28.5., 83.16., 84.20.3., 86.17.6., 14.26.10.,
19.10., 25.20.10., 27.34.9..
31.2. Ocenění pro sportovce v rámci galavečeru okresního fotbalového svazu
Usnesení: rada města projednala a schválila ocenění sportovců, občanů města Podivína v rámci
galavečeru okresního fotbalu v návaznosti na anketu „Fotbalista roku“. Rada města schválila
ocenění formou předání 2 ks dárkových poukazů v hodnotě 2000 Kč/ks platných v prodejnách
„Sportisimo“.
31.3. Podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Podivín č.j.
MUP-0054/2020
Usnesení: rada města projednala a schválila podání žádosti o dotaci z prostředků
Jihomoravského kraje na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Podivín č.j. MUP0054/2020.

31.4. Ceník služeb Města Podivína
Usnesení: rada města schválila Ceník služeb Města Podivína s účinností ke dni 01.01. 2020 dle
předloženého návrhu. Platnost ceníku účinného ke dni 31.08. 2018 končí dnem 31.12. 2019.
Úprava ceny v bodě č. 1.16. Svoz odpadu pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo Podivín:
1. Svoz odpadu pro fyzické osoby do 70 let (za kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhne)
s trvalým bydlištěm mimo Podivín. Nově stanovena cena 600 Kč s DPH za kalendářní rok, 2.
Svoz odpadu pro fyzické osoby nad 70 let (za kalendářní rok, ve kterém tohoto věku dosáhne)
s trvalým bydlištěm mimo Podivín. Nově stanovena cena 500 Kč s DPH za kalendářní rok.
31.5. Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 ze dne 29.10. 2019
Usnesení: rada města projednala a schválila Dodatek č. k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 ze dne 29.10. 2019 s
Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ :
72496991. Rada města pověřila podpisem dodatku č. 1 starostu města.
31.6. Střežení objektu budovy radnice
Usnesení: rada města vzala na vědomí informaci o tom, že 14.1. 2020 končí bezplatné střežení
objektu budovy radnice a rozhodla vyzvat společnost JABLOTRON k předložení návrhu
smlouvy na střežení objektu službou „Základní ochrana“.
31.7. Smlouva o dílo s firmou Zahradnické služby Jaroslav Švec ve věci provádění zimní
údržby chodníků a místních komunikací ve městě Podivíně
Usnesení: rada města projednala a schválila Smlouvu o dílo s firmou Zahradnické služby
Jaroslav Švec ve věci provádění zimní údržby chodníků a místních komunikací ve městě
Podivíně. Údržba by byla prováděna technikou ve vlastnictví města Podivína. Práce by byly
prováděny pouze jako zástup v případě nepřítomnosti pracovníka města. Cena služby 290
Kč/hod. s DPH. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31.8. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení č.j. MUP-2756/2019
Usnesení: rada města projednala návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení č.j. MUP-2756/2019 (pozemek
p.č. 888 v k.ú. Podivín, stavba: Podivín, Dolní Valy, příp. NN, Florián) Rada města schválila
smlouvu č. 1030055794/001 č.j. MUP-2756/2019 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ : 28085400. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31.9. Smlouva o dílo se společností F&K&B, a.s. na vypracování projektové dokumentace
stavby: Základní škola Podivín, č. parc. 780 v k.ú. Podivín výměna okenních výplní otvorů
dvorních průčelí, dokumentace udržovacích prací nem. kulturní památky
Usnesení: rada města schválila smlouvu o dílo se společností F&K&B, a.s., se sídlem Na
Valtické 756/89, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav, IČ: 26236061 na vypracování
projektové dokumentace stavby: Základní škola Podivín, č. parc. 780 v k.ú. Podivín výměna
okenních výplní otvorů dvorních průčelí, dokumentace udržovacích prací nem. kulturní
památky. Cena díla je sjednána na částku 119.000 Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy.

31.10. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu v Domě zvláštního určení
Usnesení: rada města projednala a schválila dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2081 ve II. nadzemním podlaží v Domě zvláštního určení č.p. 933/1 ulice Sadová v Podivíně. Rada
města pověřuje starostu města podpisem dohody.
31.11. Termíny a místo pro konání svatebních obřadů
Usnesení : rada města projednala a schválila místo a termíny pro konání svatebních obřadů
zdarma. Adresa pro konání svatebních obřadů: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín (objekt
radnice). Termíny: vždy první pátek a první sobotu v měsíci mimo měsíc červenec.
31.12. Žádosti
31.12.1. Žádost o výměnu radiátoru v bytě č. 418-1 v Domě zvláštního určení v Podivíně
č.j. MUP-2754/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o výměnu radiátoru v bytě č. 418-1 v Domě zvláštního
určení v Podivíně č.j. MUP-2754/2019 a tuto zamítla. Vedoucí technických služeb p. Knopp
zkontroluje technický stav radiátoru (odvzdušnění, teplotu) a provede měření teploty
v místnosti.
31.12.2. Žádost společnosti Omnis o vyvěšení reklamních cedulí na sloupy veřejného
osvětlení MUP-0047/2020
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti Omnis o vyvěšení reklamních cedulí na
sloupy veřejného osvětlení MUP-0047/2020. Žadatel v případě zájmu zajistí vyvěšení
reklamních cedulí sám a na vlastní náklady a za úplatu v souladu s ceníkem města Podivína.
31.12.3. Žádost společnosti Lázně Lednice, s.r.o. o umístění reklamních plakátů MUP0055/2020
Usnesení : rada města projednala žádost společnosti Lázně Lednice, s.r.o. o umístění
reklamních plakátů MUP-0055/2020. Žadatel v případě zájmu zajistí zveřejnění reklamních
plakátů sám a na vlastní náklady a za úplatu v souladu s ceníkem města Podivína.
31.12.4. Žádost o opravu fasády domu Palackého č.p. 389/26 v Podivíně č.j. MUP2504/2019
Usnesení : rada města projednala žádost o opravu fasády domu Palackého č.p. 389/26
v Podivíně č.j. MUP-2504/2019. Oprava bude provedena v rámci plánu oprav majetku města.
31.12.5. Žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku obce č.j. MUP2755/2019
Usnesení: rada města projednala žádost o vydání smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
obce, souhlasu s vydáním územního souhlasu na umístění stavby a souhlas s napojením
pozemku neveřejným sjezdem na místní komunikaci č.j. MUP-2755/2019. Rada města souhlasí
s provedením dle žádosti č.j. MUP-2755/2019 (dotčený pozemek města p.č. 1257/62 v k.ú.
Podivín, dotčený pozemek žadatele: 1257/50 v k.ú. Podivín), souhlasí s vydáním územního
souhlasu na umístění stavby. Souhlas s realizací je podmíněn napojením kanalizace na
připravenou odbočku z řadu. Rada města schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku
obce. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Rada města souhlasí
s napojením pozemku neveřejným sjezdem na místní komunikaci dle žádosti č.j. MUP2755/2019.

31.12.6. Žádost o poskytnutí informace ve věci určení majetkového správce nadjezdů
dálnice D2 v k.ú. Podivín č.j. MUP-0052/2020
Usnesení: rada města projednala žádost Advokátní kanceláře Zajíčková s.r.o. o poskytnutí
informace ve věci určení majetkového správce nadjezdů dálnice D2 v k.ú. Podivín č.j. MUP0052/2020. K žádosti se již město Podivín v dřívější době vyjadřovalo. Město Podivín nevlastní
žádné nadjezdy dálnice D 2 v k.ú. Podivín. Rada města rozhodla vyrozumět žadatele o tom, že
město Podivín nevlastní žádné nadjezdy dálnice D2 v k.ú. Podivín.
31.12.7. Žádost o zapůjčení Městské haly Podivín za účelem pořádání „Dušičkového
turnaje“ v kopané a poskytnutí sponzorského příspěvku na turnaj č.j. MUP-0021/2020
Usnesení: rada města projednala žádost o zapůjčení Městské haly Podivín za účelem pořádání
„Dušičkového turnaje“ v kopané a poskytnutí sponzorského příspěvku na turnaj č.j. MUP0021/2020. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce Městské haly Podivín s žadatelem č.j.
MUP-0021/2020. Rada města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Rada města
schválila úhradu nákladů do výše 6000 Kč proti předloženým dokladům pro účely turnaje.
31.12.8. Žádost MO MRS Podivín o pronájem Městské haly Podivín za účelem pořádání
plesu č.j. MUP-0020/2020
Usnesení : rada města projednala žádost MO MRS Podivín o pronájem Městské haly Podivín
č.j. MUP-0020/2020 z důvodu plesu. Žadatel je povinen uhradit nájemní cenu dle platného
ceníku města a v souladu s podmínkami stanovenými radou města č. 4.2. ze dne 14.01. 2003.
Rada města schválila nájemní smlouvu s žadatelem č.j. MUP-0020/2020. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
31.12.9. Žádost MO MRS Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0019/2020
Usnesení : rada města projednala žádost MO MRS Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín
č.j. MUP-0019/2020 za účelem konání výroční členské schůze a schválila zapůjčení „malého
sálu“ Městské haly Podivín dle žádosti č.j. MUP-0019/2020. Rada města schvaluje smlouvu o
výpůjčce s žadatelem č.j. MUP-0019/2020. Rada města pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy.
31.12.10. Žádost spolku I.V.M., z.s. o pronájem místnosti č. 13 v objektu Masarykovo
nám. 181/18 Podivín č.j. MUP-2565/2019
Usnesení : rada města projednala žádost spolku I.V.M., z.s. o pronájem místnosti č. 13
v objektu Masarykovo nám. 181/18 Podivín č.j. MUP-2565/2019. Žádost byla podána jako
jediná v termínu zveřejněného záměru pronájmu. Rada města schválila smlouvu o pronájmu
nebytových prostor dle podmínek zveřejněných v záměru pronájmu. Rada města pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy.
31.12.11. Žádost Klubu přátel okrasného ptactva v Podivíně o výpůjčku nebytových
prostor č.j. MUP-2653/2019
Usnesení : rada města projednala žádost Klubu přátel okrasného ptactva v Podivíně o výpůjčku
nebytových prostor č.j. MUP-2653/2019. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce
s organizací Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně, se sídlem Revoluční 934/27, 691 45
Podivín, IČ: 01529374. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
31.12.12. Žádost o výpůjčku objektu č.p. 396 na ulici Palackého v Podivíně č.j. MUP0036/2020
Usnesení : rada města projednala žádost o výpůjčku objektu č.p. 396 na ulici Palackého v
Podivíně č.j. MUP-0036/2020. Rada města schválila smlouvu o výpůjčce s žadatelem č.j.
MUP-0036/2020. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

31.12.13. Žádost TJ Slavoj Podivín o zapůjčení Městské haly Podivín č.j. MUP-0065/2020
Usnesení : rada města schválila s žadatelem TJ Slavoj Podivín č.j. MUP-0065/2020 smlouvu o
pronájmu Městské haly Podivín. Žadatel je povinen uhradit nájemní cenu dle platného ceníku
města a v souladu s podmínkami stanovenými radou města č. 4.2. ze dne 14.01. 2003. Rada
města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy.
31.12.14. Žádost Sboru dobrovolných hasičů o povolení umístění sídla spolku na adrese
Podivín, Palackého 389/26, 691 45 Podivín č.j. MUP-0022/2019
Usnesení : rada města projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů o povolení umístění sídla
spolku na adrese Podivín, Palackého 389/26, 691 45 Podivín č.j. MUP-0022/2019. Rada města
schválila umístění sídla spolku dle žádosti č.j. MUP-0022/2019.
31.13. Závěr
O usneseních rada města hlasovala a tato schválila.

Zapsal: 09.01. 2020 Ing. Radim Mildner

Ověřovatel: Ing. Martin Důbrava

